
نن السنة السيئة فففإنه سس سمن  نن  ههه؟ أ ذذا ل تعارض بين الية والحديث وج إ
سل العمل الذي به المثم والسبب اقتداء الناس به مم .ع
ذل ومن فوائد الية الكريمة الاشارة إلى أن المثم إنما يتحمله من كان قاب

ررأ أخخرى((لففه؛ لقففوله:  زز وو ةةأ  رر وز ذلأ وا  )) والففوازرة هففي الففتي تكففون أه
يين: سف يصفف سمفف ع و سج سمففن  ممففل الففوزر هففو  سح ذل لت موزر، والذي يكففون أه ممل ال سح لت

رل مأ عنأ ةثلةثخخة:البلوغ والعقل؛ لقوله في الحديث الصحيح: (  رق رعأ ال وف رر
عنأ النائ مأ حتىأ يسخختيقظأ وعخنأ المجنخونأ حخختىأ يفيخخقأ وعخخن

سحه كففثير مففن أهففل العلففم، طيففب فففإن قففالأ )الصغيرأ حتىأ يبلغأ  نح ص
مم ذئا كففان عليففه إمثفف قائل: أليس ال ب الراعي علففى أولهده إذا أهملففوا اشففي
مر وإمثففم؛ لقففول اللففه يز مو نيففاهم  نن إهمففاله إ لهمالهم؟ فالجوا ب: بلففى، ولكفف

رراتعالى: ((  رقواأ أنفسك مأ وأهليك مأ نخخا ننياأ أيهاأ الذينأ آمنواأ   ) ول
أ الرجلأ راعأ فيأ أهلهأ ومسئول(النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

.(( عنأ رعيته
 )) إلى آخره مففن فوائففدأ ربك مأ مرجعك مإلىةث مأ مثم قال عز وجل: (( 

نرع ع على هففذه الفائففدة نن المرج ع إلى الله يوم القيامة ويتف هذه الجملة أ
وجو ب الستعداهد لهذا اللقاء وهذا المرج ع، والسففتعداهد لففه يكففون بففترك
ا هدام المرجف ع إلفى اللفه ل المعاصي وفعل الطاعات، هذا السفتعداهد، م
هع ك إلى الله عز وجل فهو منه يمكن أن ترج ع إلى غيره مهما كان، مرج
.المبتدأ وإليه المنتهى

هن اشففمول علففم اللففه؛ لقففوله: ((  فينبئك مأ بمخخاأ كنتخخ مومن فوائدها بيا
مره والخطففا ب لجميفف عتعملون مره وكففبي لله صففغي  )) بالذي كنتم تعملون ك

الناس وهذا يدل على اشمول علم الله عز وجل، وهو كذل ك فعلففم اللففه
نبه الله سبحانه وتعالى على بيففان تعالى واس ع محيط بكل  اشيء، وقد ن

ذعا فقال أ ألأ يعل مأ منأ خلقأ وهوأ اللطيفأ الخبير((:أ كيف كان واس
رر سقفف هم سمن خلق) يعني إذا كان الله هو الخففالق -وهففذا اشففيء  )) (أل يعلم 
سلق؛ إذ كيف يمكففن أن يخلففق مففا ل يعلففم ذما بما خ مزم أن يكون عالف سل به- 

 )) نأخذ عليها جملةألأ يعل مأ منأ خلقهذا مستحيل، واضح؟ طيب (( 
اعتراضية (من) هذه فاعل أو مفعول؟

فاعل: الطالب
سمنالشيخ سلق  هم الذي خ سل ذل يعني: أل يع : يجوز فيها الوجهان أن تكون فاع

سقففه، ومعلففومسهخلق سل سمففن خ هه  ذل به أي: أل يعلم الل ، ويجوز أن تكون مفعو



يلففق ومخلففوق ول أن الخففالق والمخلففوق بينهمففا تلزم فل خففالق إل بخ
.مخلوق إل بخالق
مم بأسففرار مل سن اللففه سففبحانه وتعففالى عففا ومن فوائد هذه اليففة الكريمففة أ

 )) وقد قال اللففه تعففالى: ((أ إنهأ علي مأ بذاتأ الصدور((العبد؛ لقوله: 
 )) بل يعلم ماولقدأ خلقناأ النسانأ ونعل مأ ماأ توسوسأ بهأ نفسه

يستقبل للمرء، النسان يعلم ما توسوس بففه نفسففه لكففن ل يعلففم مففاذا
ذدا ذدا، فالله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غ .يكسب غ
ومن فوائد الية الاشارة إلى أن الحسا ب يففوم القيامففة يكففون علففى مففا

سكر النباء قال:  نما ذ سل ))أ إنهأ علي مأ بذاتأ الصخخدورأ ((في الصدور؛ لنه 
لحح مففا لحح قلبفف ك صفف سص يعني فالمرج ع في الحسا ب إلى ما في القلب، ف
نن المفدار عليففه، ولهففذا اشفواهد مفن اليفات ذكرناهفا أمثنفاء في قلبفف ك؛ ل
.التفسير
سل ؛ح؛ لنففه نصفف ومن فوائدها الاشارة إلى أن القلب هو الذي عليففه مففدار ال
إذا كان الحسا ب على ما في القلففب فهففو عليففه مففدار الصففل ؛ح، ويؤيففده

هل النبي صلى الله عليه وسلم: (  رةأ إذاقو إلأ وإنأ فيأ الجسدأ مضخخغ
صلحتأ صلحأ الجسخخدأ كلخخهأ وإذاأ فسخخدتأ فسخخدأ الجسخخدأ كلخخهأ أل
 (أ وهيأ القلب

أ وإذاأ مخخسأ النسخخان((مثم قال الله تعالى -في ابتداء الدرس اليوم-: 
رباأ إليه نس) أي أصففا ب، و(النسففان) يقففولضرأ دعاأ ربهأ مني سمفف  )) (إذا 

صصا؛ لظاهر سياق المؤلف: " المراهد به الكافر " وإنما جعل هذا العام خا
الية كما يتبين وإل فالصل أن النسان من ألفاظ العموم، النسان مففن
ألفففاظ العمففوم فففف(ال) فيففه لسففتغراق الجنففس وعلمففة (ال) الففتي
نلها (كل) أي: كففل انسففان، لكففن المؤلففف نل مح مح لستغراق الجنس أن ي
صما أريد به الخاص بقرينة السياق، فإن السففياق يففدل رحمه الله جعله عا
مل عليففه السففياق هد على أن المراهد به الكافر؛ لنه ل يمكن أن يتأتى ما يفف

ررأ ((من مؤمن،  رض رر) نكرة في سياق؟))أ إذاأ مسأ النسانأ  هض ) 
 الشرط:الطالب

: الشرط فتكونالشيخ  
: عامةالطالب

مله، عففام، خففاص،: عامة: أي ضر يكون في بدنه، في أالشيخ هله، في ما
صر يكون يدخل في قففوله: ((  هض ببخخه(( أ ))،ضرأ أي   )) انظففر إلففىدعخخاأ ر

ببهقوله: ((   )) ولم يقل: هدعا الله ففي هذه الحال أي في إصففابةدعاأ ر



ذدا أنففه ربففه نبففه معتقفف سأ منففه إل إليففه فيففدعو ر سج نبه وأنه ل مل سف ر سر الضر ع
نرع ع " يعنففي فسففر سضفف ست يمل ك ما اشاء ويتصرف فيما اشاء، قال المؤلف: " 

نرع ع؛ لقوله تعالى: ((  رعا(هدعا) بمعنى تض رر رض ببك مأ ت رعواأ ر زد مرع عا سض نت  )) وال
رل أمام الله عز وجل،  مذ ربا((هو الستكانة وال ذعا إليه فإذا هدعفاأ مني  )) راج

نره؛ لنففه سففبحانه وتعففالى قففال: ((  هضفف ذبا إليففه كشففف اللففه  نبه مني بمنر أ
يجيخبأ المضخطرأ إذاأ دعخاهأ ويكشخفأ السخوءأ ويجعلكخخ مأ خلفخاء

 وإجابة الله للمضطر تشمل الكففافر والمسففلم حففتى الكففافر))الرضأ 
سته ((  هب هدعففو مجيفف هي رذاالذي يعلم الله أنه سيكفر بعففد زوال اضففطراره  وإ رف

ز م ره بجخخا رن بمخخاأ  رل رف رنأ  ددي رهأ الخخ رلخخ رنأ  وصي ول زخ رم رهأ  بل رواأ ال رع رد وكأ  زل رف زل وفيأ ا ربواأ  وك رر
رنإلى ركو ور زش ري ز مأ  ره رذاأ  وإ درأ  رب زل  )) فهو يعلم عففز وجففل أنهففم سيشففركونأ ا

سبه ففففي حففال ستففه سففبقت غضفف نن رحم بعففد النجففاة ومفف ع ذلفف ك يجيبهففم؛ ل
هق لجوء النسان إلى ربه لنه يعلم أنه ل يكشف الضففر إل هد يص الضرورة ي
هبففه سته سبقت غضبه يجي نن رحم لبه سبحانه وتعالى فإ الله، فإذا رج ع إلى ر

ذة به فهنا يقول عز وجل: ((  رهأ نعمةأ منهرحم رل بو  )) إلى آخرهةث مأ إذاأ خ
 يعني كأن هذا -والله أعلم- إاشارة إلى أنه بعد))أ ةث مأ إذاأ خولهأ ((قال: 

هم به بعففد ذلفف ك يكفففر، وقففوله: (( سع ذتا ين رر فيها وق مم أن تغمره النعمة ويست
بولهأ نعمة ذما "إذاأ خ  )) قال: " أعطاه " تفسير ليش؟ لف(خوله)، " إنعا

تفسير لف(نعمة)، أما تفسفير (خفوله) بفف(أعطفاه) فواضفح، وأمفا تفسفير
سطى ليس النعففام وإنمففا المعطففى (نعمة) بف(إنعام) فل وجه له؛ لن المع
سمة وعلى هذا فإبقاء الية على ظاهرها أولى مما ذهب اليه المؤلف يع لن ال
نن النعام ذما ل يستقيم الكلم لماذا؟ ل رحمه الله، انتبه! إذا اعطيناه إنعا
هء اليففة علففى يعففل اللففه، فإبقففا سطى هففو النعمففة وليففس ف هل الله، والمع يع مف

ننففه هففو الموافففق للواقفف ع، طيففب يقففول: ((  إذاأ خولهظاهرها ل اشفف ك أ
ذة مففن اللففه عففزنعمةأ منه ذة صففاهدر  )) (منه) (من) هنا للبتففداء أي: نعمفف

مض من الله نعم يح مل م يض .وجل يتبين بها أنها ف
"  ((  ))إليهأ منأ قبخخل )) يتضرع ع (( أ ماأ كانأ يدعو )) ترك ((نسي 
وهو الله " انظر يا أخففي: كففان يتضففرع ع إلففى اللففه فففي أن يكشففف عنففه
مضر، ماذا مف ال يش نر وأعطاه نعمة زائدة على ك هض الضر، كشف الله عنه ال

رعوأ إليهأ منأ قبلأ ((تكون حاله؟ قال:  وسيأ ماأ كانأ يد سيان))أ ن يس لن  وال
مب، وإنمففا المففراهد الغفلففة سل القلفف ههففو هذ ههد به  هنا بمعنى الغفلة وليس المرا

ممن ذل ك قوله تعالى: ((  يرك، و نت فويلأ للمصلينأ *أ الذينالمتضمنة لل
هلون عن صففلتهم، (( ه مأ عنأ صلته مأ ساهون مف نسيأ مخخا )) أي غا



 )) يتضفففرع ع ((أ ماأ كانأ يدعويقول: " ((أ ))كانأ يدعوأ إليهأ منأ قبلأ 
 )) " (إليه) الضمير يعوهد على الله عز وجل، و(ما) تعففوهدإليهأ منأ قبل

سمفن) " على الله ولهذا قال المؤلف رحمه الله: " ففف(مفا) ففي موضف ع (
سمففن) يعنففي مففراهدماأ كانأ يخخدعو(ما) فففي قففوله: ((   )) فففي موضفف ع (

هل، يبفف ممفن ق سمن كففان يفدعو إليفه  سي  مس سمن) أي: ن نن (ما) بمعنى ( المؤلف أ
نرع ع سضف سمن يوجه الدعاء اليفه أو كمفا قفال المؤلفف يت سمن يدعو إليه  يعني 
مف الضففر يشفف سك نن اللففه أنعففم عليففه ب سأ سفل، وما كفف سغ إليه وهو الله عز وجل ف

مله النعمة، ((  نسيأ ماأ كانأ يدعوأ إليهأ منأ قبلأ وجعخخلأ للخخهوتخوي
رداأ  سفل عنه -والعيففاذ بففالله-أندا )) النداهد ما غفل عنهم والواحد القهار غ

يع ع إليهففا حيففن أصففابه الضففر ومفف ع ذلفف ك نر سضفف نن النداهد لم تنفعه ولم يت م ع أ
سم عليه سع ين سمن أ سدع ع  مبل عليها وي هيق .
"  (( رداأ   رد هففووجعخخلأ للخخهأ أنخخدا لنفف رد وال منفف )) اشففركاء " والنففداهد جمفف ع 
هبففد ذهدا بمففاذا؟ فففي العبففاهدة يع هل لله أنففدا سع لده الممامثل له فيج من مل ممي  سسا هم الف
هذر لله، يذبح لها كما هذه الصنام كما يعبد الله عز وجل، ينذر لها كما ين
.يذبح لله، وهكذا
" بلأ عخخنأ سخخبيلهقال تعففالى: ((   وض ري عخخن )) بفتففح اليففاء وضففمها (( ل

وله مليضل) اللم هذه: إما أن تكون للتعليلسبي ذهدا   )) هدين السلم " (أندا
وإما أن تكففون للعاقبففة -حطففوا بففالكم يففا جماعففة- فعلففى قففراءة الفتففح

بل(( وض ري ول نهدت بففه إلففىأ  ذهدا أ  )) هففو فففاللم للعاقبففة يعنففي جعففل للففه أنففدا
بلالضلل، وإن كانت بضم الياء (( وض ري ول  )) فاللم للتعليل يعني جعل للهأ 

رل، مضفف هي رل و مضفف سي ملوا، واليففة فيهففا قراءتففان:  مضفف سي بففه النففاس في مد ست مليق ذهدا  أندا
مره -حطوا بالكم- وهاتففان رل) تعوهد إلى غي مض هي رل) تعوهد إلى نفسه و( مض سي فف(
لمفل سك ذنفى ي مل واحدة تفيد مع قراءتان كلهما صحيح أو كلتاهما صحيح، وك
ذضا انتبهوا! اللم قلنا إنهففا ذره أي مل غي مض هي مل بنفسه و مض سي معنى الخرى فهو 
للعاقبة متى؟ على أي قراءة؟
... :الطالب

هته الضففلل،الشيخ ذهدا صار عففاقب : على قراءة الفتح يعني أنه إذا اتخذ أندا
لي القراءتين؟ هن للتعليل على أ وتكو

نضم: الطالب ال
هره، طيففبالشيخ رل غيفف مض سي سدى به ف ست يق هي مل ذهدا  : على الضم يعني جعل لله أندا

لم العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟ نعففم تففأتي قففال اللففه تعففالى: ((
رنا رز وواأ وح رد رلأ فرعونأ ليكونأ له مأ ع  )) هل آل فرعففونفالتقطهأ آ



ذنففا؟ أبففدا  سز صوا وح هد ممن أجل أن يكون لهففم عفف : ((يقولففونالتقطوا موسى 
رداأ  رذهأ ول وخ بت ذنففا،عسىأ أنأ ينفعناأ أوأ ن صوا وحز هد ))، لكن العاقبة: صار ع

إنماأ يريخخدأ اللخخهوتأتي زائدة تأتي اللم زائدة كما في قوله تعففالى: (( 
مليففذهب عنكففم)أ ))ليخخذهبأ عنكخخ مأ الرجخخسأ   أي أن(إنمففا يريففد اللففه 

دينأ لك ميذهب، وكما في قوله: ((  رب ري ول  )) (يريففد اللففه ليففبين)يريدأ اللهأ 
نن (أراهد) تتعففدى بنفسففها ل بففاللم، لين، وإنما قالوا إنها زائدة؛ ل سب هي أي أن 
ممن الراهدة، وعلى هففذا مهد  سل مستفا نن التعلي سن للتعليل؛ ل هلح أن تكو ول تص
نن اللم الففتي تففدخل المضففارع ع تكففون نيففن أ سب ست فيعربونها على أنها زائففدة ف
نية وهي الكثر، وتكون للعاقبة نعم مل  زائدة، وتكون تعلي
..... :الطالب

: ليس خلف؟الشيخ  
... :الطالب

: نعم صحالشيخ  
...  بدون إراهدة... في بعض الاشياء إراهدة ...: الطالب

: نعم صحالشيخ  
افعال بإراهدة الله... : الطالب  

يهد أن يسلمالشيخ مر هي : أحسنت هو يرضى من الكافر أن يسلم ولكنه لم  .
... :الطالب

سضففا بل إراهدة، وتوجففدالشيخ لر نل تلزم أنه قففد يوجففد ال : هذا هو هذا وجه أ
.الراهدة بل رضا، ويوجد رضا وإراهدة
... :الطالب

يرضى الله منه؟ أن يسلم، ل يرضى الكفر اللففهالشيخ : الكافر ما الذي ي
هكر ممففن هففذا الكففافر أن يشفف سضففى  مفا يرضففى الكفففر يرضففى الشففكر فير
سوق ع واضح؟  ويؤمن، لكن هل أراهد الله أن يشكر ويؤمن؟ لو أراهد الله ل

لأ تزر (( ..: يا اشيخ أحسن الله إلي ك يا اشيخ كيف نجمفف ع بيففن الطالب
نذ ب ببكاء أهله عليه؟وازرةأ وزرأ أخرى هيع نن الميت   )) وبين ما ورهد أ

نن الرسففولالشيخ ذضا صحيح ينبغي أن يورهد على الية وهففو أ : نعم هذا أي
عليه الصلة والسلم مثبت عنه أن الميت يعذ ب ببكاء أهله عليه عائشففة

ن ك أنهففا رضففي"أ رضي الله عنها قالت:  سهد بذل ك الكففافر " ول اشفف نن المرا إ
مء بكى عليففه نذ ب سوا هيع نن الكافر  الله عنها بشر تخطيء وتصيب وذل ك ل
نن الكففافر أهلففه أم ل، لكففن هففي أراهدت أن تقففول: إن معنففى الحففديث أ

هكون عليه  نذ ب وأهله يب سع هي هذا معنى الحديث واسففتدلت باليففة، ولكنففا.. سل



ملم سأ نن المففراهد بالعفذا ب التفف نقول: ل يستقيم هذا التأويل بل معنى الية: أ
هر هذا قول الرسول صلى اللففه سم البدني ونظي ملم النفسي وليس التأل سأ الت

ةةأ مخنأ العخخذاب(عليففه وسففلم:  ررأ قطعخ  ) مفف ع أن المسففافر لأ السخف
سبة مصفف يخ هم سنس ما يكون إذا كففانت الرض  ممن آ صيا قد يكون  من ذبا بد مذ نذ ب تع يتع
سهة نزهة ومفف ع ذلفف ك يز هن لرفاق أصحا ب وش يكون السفر؟  والبل طيبة وال
هحون مري فهففو قطعففة مففن العففذا ب القلففبي، صففح؟ نحففن بالطففائرة مسففت
مء في الشففتاء وبففروهدة فففي النهففار، ل، بففروهدة فففي الصففيف يف مهد ساشة  سد ين سك هم
رل مففا طلبنففا يففأتي، ومفف ع ذلفف ك ونشر ب القهوة والعصير ونأكل التمر وكفف
للم مو هو مثل النسان المستقر في بيته، فالعذا ب الذي فففي سأ القلب مت
صيا من ذبا بففد نذ ب عففذا القبر هو هذا النوع ع من العذا ب، وقال بعض العلماء: يعفف
سله أن ينوحوا عليففه وإن سمن أوصى أه نن هذا في  يعاقب عقوبة بدنية ولك

هل الحففديث علففى مففا تقتضففيهبكففان هففذا لففم يففذكر  سمفف هيح الحففديث لكففن 
ممن أهله أن النصوص الخرى، وقال بعضهم: هذا في الرجل الذي يعلم 
ههم والفرق بين القول هذا واللي قبله واضح: الففذي سه ينوحوا عليه ولم ين
سههم ما أوصاهم لكففن يعلففم أنهففم يفعلففون فلففم سله أوصاهم وهذا لم ين قب
نن المففراهد بالعففذا ب محها أ سههم، فهففذه أربعففة اقففوال فففي الحففديث وأصفف ين

مني؛ لقففوله تعففالى: ((  ولأ تخخزرالعففذا ب النفسففي وليففس العففذا ب البففد
. )) نعموازرةأ وزرأ أخرى

ول: بسم الله الرحمن الرحيم (( الطالب  زيخخ بل رءأ ال رنخخا ةتأ آ ون رقخخا روأ  ره زنأ  بم أ
ر

وو ي رت زس ري زلأ  ره زلأ  رق وهأ  دب رر رةأ  رم زح رر رجوأ  زر ري رو رةأ  رر وخ زل ررأ ا رذ زح ري رماأ  وئ رقا رو رداأ  وج رسا
وبأ  ربخخا زل رزل رلوأ ا رأو ررأ  بك رذ رت ري رماأ  بن وإ رنأ  رمو رل زع ري رلأ  رنأ  وذي بل روا رنأ  رمو رل زع ري رنأ  وذي بل )9(ا

وه وذ رهخخ وفخخيأ  رنواأ  رسخخ زح رأ رنأ  وذي بل ول ز مأ  رك بب رر رقواأ  بت رنواأ ا رم رنأ آ وذي بل ودأ ا ربا وع رياأ  زلأ  رق
ز م ره رر زج رأ رنأ  ررو وب بصا بفىأ ال رو ري رماأ  بن وإ ةةأ  رع وس روا وهأ  بل رضأ ال زر أ

ر رو ةةأ  رن رس رح رياأ  زن رد ال
ببأ  رسا وح ورأ  زي رغ 10(وب  ((أ (

: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: ((الشيخ
رباأ إليه ررأ دعاأ ربهأ مني رض  )) ما المففراهد بالنسففانوإذاأ مسأ النسانأ 

!هنا؟ فهد
: الكافرالطالب

يلنففا قففوله تعففالى: ((الشيخ : الكافر، لماذا ل نحمله على العموم كما حم
رفا رنأ ضعي رقأ النسا ول رخ  )) على العموم؟و

  بقرينة السياق...: الطالب
: ما هو السياق؟الشيخ



ردا(( ..: قرينة السياق في الكافر الطالب أ وجعلأ للهأ أندا ((أ 
 أحسنت، طيب هففل يسففوغ فففي اللغففة))أ وجعلأ للهأ أنداداأ ((أ :الشيخ

سمل العام بمعنى الخاص؟ يع هيست العربية أن 
: نعم كثيرالطالب

: كثير، ومنه؟ غير الية هذه؟الشيخ
بنأ النخخاسأ قخخد((: قوله تعالى: الطالب أ الذينأ قخخالأ لهخخ مأ النخخاسأ إ

أ ((أ جمعواأ لك مأ فاخشوه م
بنأ النخخاسأ قخخد((قففوله تعففالى: أ :الشيخ أ الذينأ قالأ لهخخ مأ النخخاسأ إ

فف(الناس) الولى رجل واحد والثانيةأ ))جمعواأ لك مأ 
ةث مأ إذاطائفة من النففاس وليففس كففل النففاس، طيففب قففوله تعففالى: (( 

ةةأ منهأ  رم زع ون رلهأ  بو سله)أ ))خ نو ؟ما معنى (خ
: أعطاهالطالب

رنخخاك مأ ((:أ : أعطاه ومنه قوله تعالىالشيخ زل بو طيففبأ ))،أ وتركت مأ مخخاأ خ
نعمة؟

رن النعفام هفو فعفل..: الطالب نسرها بالنعام وهذا خفاطئ؛ ل  المؤلف ف
.الله سبحانه وتعالى

نن المعنففىالشيخ : والصحيح أحسن من قولفف ك هففذا خففاطئ، والصففحيح أ
سم به وليس النعام؛ النعام من فعل اللففه، سع همن سله الف نو ذة؛ لنه خ أعطاه نعم

للأ طيب قوله تعالى: ((  وض ري رداأ ل  فيها قراءتان؟))وجعلأ للهأ أندا
وفتحها: بفتح الياء وبضم الياء بضمها الطالب

: اقرأهماالشيخ
نلالطالب مض سي مل نل و مض هي مل  :

: نعم أحسنت، طيب ماذا يكون معنى اللم على كل القراءتين؟الشيخ
: في حال فتح الياء تكون للعاقبة، إذا كانت ضم الياء تكونالطالب  

لين لنا اللم الداخلة علففى المضففارع ع تكففونالشيخ : للتعليل، عبد القاهدر يب
نل عبد القاهدر للعاقبة وللتعليل كما في هذه الية، وهل لها معنى مثالث؟ ي
يحو سب ن من ك صاح نحن نظ

 زائدة..: الطالب
: زائدة مثل؟الشيخ

... :الطالب
: ل ل ل، التي تدخل على المضارع ع ما هي باللم التي تدخل علىالشيخ

السم



 المضارع ع؟على: الطالب
: اي تأتي زائدة لكن نريد المثال النالشيخ  

 ال: تأتي بمعنىالطالب
: ل حول ول قوة إل بالله، نعمالشيخ

أ يريدأ اللهأ ليبينأ لك م((: مثل الطالب ((أ 
 اللم هنا؟))أ يريدأ اللهأ ليبينأ لك مأ ((: الشيخ

: زائدةالطالب  
نن الراهدة تدل على معناها لو قال الله عز وجل:الشيخ : زائدة، ليش؟ ل

 يريد الله أن يبين لكم
رحالطالب : ص  

قل: صح استقام الكلم  طيب نعم، قال الله تبارك وتعفففالى: (( الشيخ
 )) وقفنا على (يضل)؟تمتعأ بكفرك

... :الطالب
بلأ عخخنأ سخخبيله: قال الله تعالى: (( الشيخ وض ري بلأ عخخن )) أو (( ول وضخخ ري ول

وله وبي مقففه الموصففل اليففه، طريففق اللففهسخخ مله) أي هدينففه أي طري  )) (سففبي
الموصل إليه هذه سبيل الله، والسبيل يضاف إلففى اللففه تففارة كمففا فففي
هذه الية وكما في آيات اخرى كثيرة ويضففاف إلففى المخلففوق كمففا فففي

 )) فمففا هففو الجمفف عأ اللهأ إلىقلأ هذهأ سبيليأ أدعوقوله تعالى: (( 
سعه وأنه رنه هو الذي وض بينهما؟ الجم ع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أ
رن الله هو الذي وضعه وأنففه موصففل إليففه، ويضففاف مل إليه باعتبار أ موص
ذذا فسبيل اللففه يعنففي رنه هو السال ك له، إ إلى غير الله للمخلوق باعتبار أ
هو الذي اشرع ع هذا السبيل ووضعه للعباهد وهو يوصففل إلففى اللففه، سففبيل
الرسول (هذه سبيلي أهدعو إلى اللففه) أي طريقففي الففذي أسففلكه ومثففل

رطأ اللهذل ك يقال في الصراط ((  ررا صراطأ الذينأ أنعمخخت )) و(( وص
 )) فصراط الله باعتبار أنه هو الففذي وضففعه وأنففه موصففل إليففه،عليه م

 .وصراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه
 )) قال المؤلففف:" هديففن السففلم " وهففذاليضلأ عنأ سبيلهوقوله: (( 

صيففا مظ ذنا يكون تفسيرا لف رن التفسير للقرآن أحيا تفسير للكلمة بمراهدها؛ ل
لسر اللفظ بمعناها، صيا، التفسير اللفظي أن تف ذرا معنو ذنا يكون تفسي وأحيا
ذل: هديففن السففلم ل لسر اللفففظ بففالمراهد بهففا فمث والتفسير المعنوي أن تف
نن السففبيل فففي اللغففة الطريففق يطابق في المعنى اللفظي لف(سبيل)؛ ل
لسر سبيل تقففول: يعنففي السبيل هو الطريق هذا في اللغة لو قيل ل ك: ف



نن ههد به هدين السلم المراهد به هدين السففلم؛ ل طريق، لكن السبيل المرا
سن السلم وهو اشرائ ع السلم يوصل إلى الله عز وجل والذي وضففعه هدي
نسر السبيل هنا بالمعنى اللفظففي ذذا المؤلف ف هو الله سبحانه وتعالى، إ
أو بففالمعنى المففراهد يعنففي أن المففراهد بففذل ك كففذا وكففذا، وقففوله: " هديففن
نن اللففه هففو الففذي اشففرعه سففبحانه السلم " وضا ؛ح أنه هو سبيل الله؛ ل

سمن سففلكه أوصففله إلففى اللففه، قففال اللففه تعففالى: "  نن  أ قل((وتعالى ول
رلأ  وركأ قلي بتعأ بكف ومخخنأ أصخخحابأ النخخار بقية اجلفف ك (( ))تم بنكأ   )) "إ

أعوذ بالله، (قل) الخطا ب للرسول عليففه الصففلة والسففلم ويحتمففل أن
يكون الخطا ب -يا محبو ب- لكل؟
... :الطالب

مح خطففابه أي قففل أيهففا النسففان لهففذا الكففافر أو لهففذاالشففيخ مصفف : مففن ي
))،أ تمتخخعأ بكفخخركأ قليلأ ((النسفففان الموصفففوف بهفففذه الصففففات: 

ننه ليس على ظاهره بل المففراهد))أ تمتعأ بكفركأ قليلأ ((  هذي أمر لك
رمخخنأ شخخاءبالمر هنا التهديد كقوله تعالى: ((  رمنأ شخخاءأ فليخخؤمنأ و ف

نن النسان ليس بالخيار بيففن اليمففان والكفففر لكففنفليكفر  )) معلوم أ
ذل) ليس معناه أننا نبيح له أن نت ع بكفرك قلي هذا من با ب التهديد فهنا (تم
ههده ففالمر هنفا لد هره أن يتمتف ع بكففره بفل ايفش؟ نهف هم أ الكفر أو ن يتمت ع ب
سجففه عففن المعنففى الصففلي؟ سمففن الففذي أخر للتهديففد، فففإن قففال قائففل: 

زع((فالجوا ب: أنه أخرجه عن المعنى الصلي قرينة السففياق  بتخخ رم أ قلأ ت
س ع البهففائم))بكفركأ  مت سم ه ع بكفره ت نت نت ع بالكفر؛ لن الكافر يتم هفر وتم يك  أي ا

رلكما قال تعالى: ((  ركخخ زأ رت رمخخاأ  رك رنأ  رلو رك زأ ريخخ رو رنأ  رعو بت رم رت ري ررواأ  رف رك رنأ  وذي بل روا
ز مأ  ره رل روىأ  زث رم ررأ  بنا روال رمأ  رعا زن رزل )) فالكافر -والعيففاذ بففالله- ل يقيففد نفسففها

بعباهدة ل بصلة ول زكاة ول صوم ول حج ول غير ذل ك من العبففاهدات بففل
أ إنكأ مخخن((هو قد اتب ع هواه وتمت ع كما يتمت ع الحمار وفي النهاية قال: 

رل )) كقوله تعففالى: (( اصحابأ النار ركخخ زأ رت رمخخاأ  رك رنأ  رلو رك زأ ريخخ رو رنأ  رعو بت رم رت ري
ز م ره رل روىأ  زث رم ررأ  بنا روال رمأ  رعا زن رزل رن الففدنياا سله إلى النففار؛ ل سع ع وصو  )) وما أسر

من قليل مهما طففال بفف ك العمففر فففإنه إذا وافففاك قليل، الدنيا قليل أي زم
الجل كأن لم تلبث إل ساعة من نهار، وإذا اشئت تصديق هذا فاعتبر ما
منه عففن مسف همرك بما بقي، اعتبر ما مضفى الن كلنففا يختلفف  هع مضى من 
هة هذه الساعة، يعني كل اللي مضففى كففأنه لففم الخر لكن كلنا كأننا ولهد
يكن، هكذا يكون بقية العمر مهمفا طفال بالنسفان العمفر ففإنه إذا جفاء

رل((أجله كأنه لم يكن ولهذا قال:  زعأ بكفركأ قلي بت  )) وإن طال بفف كأ تم



سة أجلفف ك"أ العمر، يقول:   )) " الجملففةأ إنكأ مخخنأ أصخخحابأ النخخار((أ بقي
هلفف ك إلففى النففار ((  يعت فمآ نت إنكأ مخخنهذي مؤكدة بف(إن) يعني ومهما تم

هدون فيهففااصحابأ النار نلفف سخ هي  )) وأصحا ب النار إنما تطلق علففى الففذين 
س ب بالنففار فففإنه ل يسففمى مففن مق العففذا مح فالمؤمن العاصي وإن كان يست
هل الملزمة هذا أصل الصففحبة هطو نن الصل في الصحبة  أصحا ب النار؛ ل
طول الملزمة إل في مسألة واحدة ما هي؟

: الصحابةالطالب
: من؟ الصحابة، الصحابة م ع الرسول صلى الله عليففه وسففلم لففوالشيخ

ذنففا بففه ولفو لحظففة صفار مفن اجتم ع بالرسول الله صلى الله وسففلم مؤم
 )) النار هي الدار التيإنكأ منأ اصحابأ النارأصحابه، نعم. يقول: (( 

نيففن نيففن اللففه تعففالى فففي الكتففا ب وب أعدها الله عز وجل للكافرين وقففد ب
رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيهففا مففن أنففواع ع العففذا ب ((
زت رج وضخخ رن رمخخاأ  بل رك رراأ  رنخخا ز مأ  وه ولي زصخخ رن رفأ  زو رسخخ رنخخاأ  وت ريا وبيآ ررواأ  رفخخ رك رنأ  وذي بلخخ بنأ ا وإ
رن ركخخا رهأ  بلخخ بنأ ال وإ ربأ  رذا رعخخ زل رقواأ ا رذو ري ول رهاأ  رر زي رغ رداأ  رلو رج ز مأ  ره رنا زل بد رب ز مأ  ره رد رلو رج

رما وكي رح رزاأ  وزي ومأ ((:أ  )) وقففال اللففه تعففالىرع رقخخو بز رتأ ال رر رج رشخخ بنأ  وإ )43(أ 
و مأ  وةثيخخ رزل رمأ ا رعا ونأ )44(رط رطخو رب زل وفخيأ ا ولخخيأ  زغ ري ولأ  زهخ رم زل ركا وي)45(أ  زلخخ رغ رك أ 

و مأ  ومي رح زل ره)46(ا رلو وت زع رفا رهأ  رذو رخ و مأ أ إلىأ  وحي رج زل وءأ ا روا رس ربوا)47(أ  رص ب مأ  رةث أ 
و م ومي رح زل وبأ ا رذا رع زنأ  وم وهأ  وس زأ رر رقأ  زو ممففنرف رب فوق رأسففه  سص هي  )) أعوذ بالله 

رزعذا ب الحميم الماء الحار الشففديد الحففرارة ((  وزيخخ رع زل رتأ ا زنخخ رأ ركأ  بن وإ زقأ  رذ
ر مأ  وري رك زل مكم به (( )49(ا سه ممن با ب الت ر م )) وهذا  وري رك زل رزأ ا وزي رع زل رتأ ا زن رأ ركأ  بن وإ

ذفا ذدا اشففري سسففه سففي )) يعني وأين عزت ك وأين كرم ك، فففي الففدنيا يففرى نف
ولكنه في الخرة يهان إلى هذه الهانة المهم أن انواع ع العففذا ب والعيففاذ
بالله نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله مففن النففار أنففواع ع
سره النسان فإنه يتففبين لفه نو سص العذا ب في النار اشيء -والعياذ بالله- إذا ت
 اشدة ما يلقيه هؤلء من العقوبة الشديدة

ةتأ آناءأ الليليقول عز وجل: ((  ون رمنأ هوأ قا أ
 )) إلى آخره (أمن هففو)ر

ممففن"أ قال: سمن وعلى هذا فتكون الكلمففة مركبففة  سأ سمن بتخفيف الميم "  سأ

سمفن الموصففولة همففزة سمففن) مففن السففتفهامية، بففل  همزة السففتفهام و(
مذي هففو قففانت إلففى  نل سمن) الموصولة أي: آ هو(( "أ ، الخففرالستفهام و(

 )) قائم بوظائف الطاعات " القنوت يطلق علففى معففان متعففدهدةقانت
 ))، ومنهففا الففدعاءأ وقومواأ للهأ قانتين((منها الخشوع ع كقوله تعالى: 

في الففوتر أو فففي الفرائففض عنففد النففوازل، ومنهففا هدوام الطاعففة كقففوله



رن((تعالى:  وتي ون رقخا زل رنأ ا ومخ زتأ  رن ركا رو وهأ  وب رت رك رو رهاأ  دب رر وتأ  رما ول رك وب زتأ  رق بد رص رو  ))أ 
رطىومثففال الول ((  زسخخ رو زل وةأ ا رل بصخخ روال وتأ  روا رل بصخخ رلخخىأ ال رع رظواأ  وف رحخخا

رنأ  وتي ون رقا وهأ  بل ول رمواأ  رقو ممفرأ ))رو هأ نمفا نزلفت هفذه اليفة  سل أي خااشعين ولهذا 
ههوا عن الكلم، نعم فهنا (قانت) مففن أي المعففاني هن الصحابة بالسكوت و
الثلمثة؟

: هدوام الطاعةالطالب  
ممن هدوام الطاعة، نعم، (( الشيخ ةت:  ون رقا روأ  ره زنأ  بم أ

 )) قففال المؤلففف: "ر
مم بوظائف الطاعات مم لها، " (( أ "قائ مدي هم )) آناء الليففلآناءأ الليلأ  يعني 

مته ((  رمايعني ساعا وئ رقا رداأ و وج نصسا  )) في الصلة " (ساجدا وقائمففا) نفف
نن السففجوهد اشففريف على السجوهد وعلى القيام هدون الركوع ع والقعففوهد؛ ل
هجوهد اشريف بهيئته أفضففل هيئففة مس مره، كيف؟ ال يك مذ بهيئته والقيام اشريف ب
ذدا ولهذا كان أقر ب ما يكون العبد من ربففه وهففو للمصلي أن يكون ساج
هره؟ القران كلم الله وكلم اللففه يك مذ مره ما هو  يك مذ ساجد، والقيام اشريف ب
نص علففى هففذين المريففن أو علففى هففذين تعففالى أاشففرف الكلم فلهففذا نفف
الركنين من أركان الصلة القيام والسجوهد، وكان الرسول عليه الصففلة
ملففي يغ سي يدر الففذي  مقفف سجل ال ير مم مز الف مزي سأ مز ك مره أزي سم ع لصد هيس والسلم إذا سجد 
وكان عليه الصلة والسلم إذا قام ل يمر بآية رحمففة إل سففأل، ول بآيففة
نن القففائم فففي نبح، وهففذا يففدل علففى أ دد إل تعوذ، ول بآية تسبيح إل س وعي
الليل ينبغي له أن يلحظ هذا يلحظ قففوة الخشففوع ع فففي حففال السففجوهد
نر بآيففة مب ع إذا مفف ستففا هي مل ذضففا حضففور القلففب أمثنففاء القففراءة  هبكاء، ويلحظ أي وال
ذدا ذدا سففاج ذمففا وقاعفف نبح، قائ معيد تعوذ وبآيففة تسففبيح سفف سو رحمة سأل وبآية 

ذمففا، " ((  هف عففذابها (( يحخخذرأ الخخخرةوقائ رجخخوأ رحمخخة )) أي يخففا وير
 )) هففذه حففاليحذرأ الخرة )) " طيب هنا قوله: (( ربه )) جنة (( ربه

مله:  سنففة لقففو مر مل مقا سذر الخففرة، وحففا منه يح سل كو رمخخا((حا رداأ وقائ  ))أ ساج
هر الخففرة أي يخافهفا وليففس سذ منه ففي سفجوهده وقيفامه يحفف يعني حال كفو
نذ ب، سعفف هي سبها يخففاف أن  نن وقوعها ل بد لكففن يخففاف عففذا سعها؛ ل يخاف وقو

نن الرحمة يففراهدأ ويرجوأ رحمةأ ربه((  )) يقول المؤلف: جنته ول اش ك أ
رمخخن(بها الجنة كما قال الله تعالى للجنة:  ر مأ بخخكأ  رحخخ أ أنتأ رحمتيأ أر

ذنى آخر وهي فعل الله أشاء هتففهبا ) ولكن يراهد بالرحمة مع لعبد أي رحم
ميهما أولى في هذه الية ال!خ! أيهما أولى؟   للعبد فأ

الرحمة بالمعنى... : الطالب  ...
: أي، نعمالشيخ



 )) أي يحذر عذا ب الخرة، ويرجو رحمة اللهيحذرأ الخرة: (( الطالب
.يعني يحذر النار ويرجو الجنة

: أي نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف، لكن لماذا ل نقول: يرجففو أنالشيخ
هلففه يعنففي يرحمه الله ويكون المراهد بالرحمة هنا رحمة الله التي هففي فع
هه بففالمرين بالنجففاة مففن النففار وبففدخول الجنففة هففذا يرجو أن يرحمه اللفف

حسن؛ لن المتباهدر في الغالب لمعنى الرحمففة أن تكففون فعففلالمعنى أ
ذضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجففو نن الله يرحم ك، وأي الله يعني أ

ويرجوأ رحمخخةمن النففار أو مففن عففذا ب الخففرة وأن يفففوز بالجنففة، (( 
سمن هو عاص بالكفر أو غيرهربه ."  )) قال: " ك


